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Met waardering voor de bouwstijl uit de jaren 
tachtig transformeerden Marquiette Schaap en 
Erik Gutter een hokkerig flatje in een modern 

stadsappartement.

Erik Gutter en Marquiette Schaap op  
de bank van Flexform. 
Rechterpagina: In de woonkamer staat 
bank Lifesteel van Flexform met een kussen 
van Lindell & Co. Daarachter het houten 
blok dat het hart van het huis vormt en 
waar je links en rechts omheen kunt naar 
onder meer de keuken. Vloerkleed onbe-
kend, salontafel uit de winkel van Erik 
Gutter, behang van Élitis.

Fotografie Kasia Gatkowska  
Tekst Simone Lautenbach
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In een hoek van de woonkamer staat een tafel van 
Hay. De stoelen kocht Schaap bij Designed for Living 
en hanglamp Rowan is van Ebb & Flow. Het 
kunstwerk aan de muur in de vorm van Afrika is 
van Keri Muller en gekocht bij Meker Wonen. 
Linkerpagina: In de andere hoek hangt aan de muur 
het werk ‘Gazing still’ van Igor Vasiliadis. De stoel is 
van de overleden vader van vrienden geweest. Het 
bijzettafeltje ernaast is van Hay.

WIE IS ERIK GUTTER?

Erik Gutter is interior designer en werkt 
voor zowel particulieren als bedrijven. Zijn 
studio is gevestigd in Blaricum waar hij ook 
zijn interieur- en plantenwinkel Vert heeft. 

Gutter is getrouwd met Sven Smit, tevens zijn 
zakenpartner. In hun projecten proberen ze 
rust, balans en persoonlijkheid te creëren. 

Daarbij werken ze het liefst met materialen 
die een oorspronkelijk en duidelijk karakter 

hebben en een eigen identiteit. 
studioerikgutter.com 
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at ik telkens weer tegenkwam in 
alle jaren dat ik heb gewerkt als makelaar, is dat mensen heel erg 
gericht zijn op de buitenkant van een pand. Het moet er mooi  
uitzien én aan de binnenkant ook nog iets hebben. Maar als  
vastgoedvrouw kijk ik alleen naar de locatie; hoe is de plek?  
Als een gebouw er van buiten aantrekkelijk uitziet, is dat mooi 
meegenomen. Maar als dat niet zo is, belemmert mij dat niet’,  
vertelt Marquiette Schaap. Met die visie kocht ze zo’n tweeënhalf 
jaar geleden een appartement uit de sociale woningbouw in een 
pand uit de jaren tachtig. Twee elementen waar veel mensen voor 
zouden terugdeinzen, maar Schaap niet. Ze gaat zoals gezegd voor 
de locatie en die mag er zijn. Ze woont in het centrum van  
Amsterdam, aan de Amstel en heeft uitzicht op theater Carré. 
Voor de verbouw werd direct goede vriend en interior designer 
Erik Gutter opgetrommeld, die ze kent van zijn gelijknamige  
studio en winkel in Blaricum. ‘We kunnen heel goed samen spar-
ren en zitten op dezelfde golflengte. Wat hij doet vind ik heerlijk 
en past bij mij’, aldus Schaap. Gutter vertelt dat het appartement niet 
compleet ‘uitgewoond’ was, maar dat de staat ook niet dermate was dat 
ze er een nieuwe vloer in konden leggen en klaar. Nee, om de woning 
meer van nu te maken, moest er flink worden ingegrepen.  
Iets waar zowel Gutter als Schaap - die met haar Art of Living  
by Marquiette elke maand wel een huis renoveert - een uitdaging 
in zagen. Gutter: ‘Ik werk liever met een bestaande situatie dan met 
een blanco blad waar alles kan. Het is veel interessanter om met 
beperkingen te werken en die proberen om te zetten naar voor-
delen. Dat maakt een huis of interieur veel spannender.’ 

GENIALE OPLOSSING
Verreweg de grootste ingreep vormde het gedeeltelijk omgooien 
van de indeling van het zestig vierkante meter grote appartement. 
De lange, smalle hal uitkomend op de woonkamer werd bijvoor-
beeld opengebroken. Vooral de hoeveelheid deuren die vanuit de 
hal toegang gaven tot andere ruimtes waren Gutter een doorn in 
het oog. ‘Het was lelijk en onrustig, maar tegelijkertijd kon je om 
bepaalde zaken niet heen. Een cv-ketel, afvoer van het toilet en 
standleidingen verplaats je niet zomaar even, dat zijn kostbare 
zaken. Daarom hebben we ervoor gekozen om alles weg te werken 
in een vierkant, met hout betimmerd blok dat nu het hart van het 
huis vormt.’ Daartoe werd de badkamer verplaatst naar de slaapka-
mer en werden de muren van de oude badkamer doorgebroken 
zodat de keuken van een pijpenlaatje veranderde in een open 
ruimte. In het blok dat daardoor in het midden van de woning 

In de keuken staat een 
tafel die Schaap kocht via 
het online veilinghuis 
Catawiki. De stoel is van 
Scotch Collectables. Tegels 
aan de muur van Jan van 
IJken uit Eemnes. De muur 
is afgewerkt met tadelakt. 
Rechterpagina, boven: 
Doorkijkje vanuit de 
slaapkamer naar de hal. 
Deuren van Van Leeuwen 
Metaal in Naarden. Object 
met hand van Walter & 
Roland, masker meegeno-
men uit Afrika, hoed van 
Borsalino. Onder: In een 
kamertje naast de 
slaapkamer staat een jaren 
vijftig bankje van Gijs van 
der Sluis. De spiegels kocht 
Schaap via Marktplaats, 
poef onbekend, behang 
van Élitis.

WIE IS 
MARQUIETTE SCHAAP? 

Marquiette Schaap begon haar carrière als makelaar 
met een eigen kantoor in ’t Gooi. Op een gegeven 
moment verkocht ze de zaak om een jaar op reis te 
gaan. Bij terugkomst besloot ze haar hart te gaan 

volgen om inkomsten te genereren. Dat doet ze op 
drie manieren: met Art of Living by Marquiette 

renoveert ze huizen, ze doet met behulp van paarden 
aan coaching en in samenwerking met verschillende 
makelaarskantoren verkoopt ze exclusieve projecten. 

Schaap woont in Loosdrecht en Amsterdam, is  
getrouwd en heeft een dochter en een zoon.
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ontstond, zijn heel slim toilet, cv-ketel, een wasmachine en opberg-
ruimte voor keukenspullen weggewerkt. En er komt geen deurklink of 
-knop aan te pas. Schaap: ‘Het is ook heel fijn dat je er aan beide kanten 
omheen kunt lopen. Er is nu geen smal gangetje meer waar iedereen 
doorheen moet en waar je elkaar maar net kunt passeren. Het geeft een 
heel ruimtelijk gevoel en is geniaal bedacht.’
Een ander opvallend element is het plafond dat bestaat uit onbewerkte 
betonnen platen. ‘In een huis kijk je vaak naar wat de kenmerkende, 
originele details zijn. Voor deze bouwstijl is dat het plafond, maar het 
was wit gespoten met sierpleister. We hebben het teruggehaald naar zijn 
originele structuur. En hoe vreemd het ook klinkt, het is een charmant 
detail van de bouw uit de jaren tachtig. Het heeft veel karakter, geeft 
sfeer en het voelt voor mij natuurlijk’, aldus Gutter. Schaap: ‘Ik vind het 
iets ruws en stoers hebben. De reacties zijn wisselend. Creatievelingen 
vinden het geweldig en mensen die wat traditioneler in hun denken zijn 
vragen: “Wanneer ga je het plafond afmaken?” Een pand als dit is voor 
mij een uitdaging en ik vind het jammer dat mensen die vaak laten 
liggen. Ze zijn te veel gefocust op het kant en klare terwijl ik van mening 
ben dat ook dit soort gebouwen een tweede leven verdienen.’

NONCHALANCE
De vastgoedexpert woont met haar gezin in Loosdrecht 
maar had altijd de droom om op een dag in Amsterdam 
te wonen. ‘Helaas ziet mijn man dat niet zitten. Maar dit 
is een mooie oplossing. Ik ben hier elke week wel een 
paar dagen en probeer dan ook vanuit het appartement 
te werken.’ Het liefst zit ze op de bank voor het raam met 
een krantje te kijken naar de bootjes die voorbijvaren en 
het verkeer dat vanaf de Keizers- of  Prinsengracht de 

straat opdraait. Haar inrichting komt overal en nergens vandaan. ‘Ik 
heb heel veel verzameld. Daar moet je de tijd voor nemen. Ik ga veel 
naar kunstbeurzen, kijk uren op internet wat ik mooi vind. Zo komen 
mijn bank en salontafel bij Erik uit de winkel, heb ik het toilet behangen 
met oude National Geographics die ik vond bij een kringloop op Vlie-
land, is een stoel in de woonkamer van de overleden vader van vrienden 
geweest en de wasbak in de slaapkamer komt uit België. Ik geloof dat 
een interieur om je heen moet groeien.’ Gutter: ‘Het klinkt misschien 
oneerbieding maar het is een soort studentenflat plus. Het heeft die 
nonchalance, maar hier is het niet zomaar neergezet. Het zijn echt goede 
spullen, met smaak uitgekozen.’ 

IT’S ALL IN THE DETAILS
Iets anders waar Gutter en Schaap veel aandacht aan hebben besteed, 
zijn de details. En dan gaat het niet om kunst of accessoires, maar om de 
kwaliteit van afwerking op het gebied van bijvoorbeeld plinten, stop-
contacten en verlichting. ‘In een klein huis zit je overal dicht op en kom 
je alles veel vaker tegen. Het is daarom belangrijk dat de afwerking goed 
is. Kranen in de muren wegwerken en tegels in 45 graden laten slijpen 
zodat je niet tegen de zijkanten en de hoeken aankijkt, vallen daar ook 
onder’, zegt Gutter. Hun kleinschalige, gezamenlijke project aan de 
Amstel heeft zo goed uitgepakt dat de twee, bijgestaan door Gutters 
echtgenoot en zakenpartner Sven, tegenwoordig ook andere projecten 
samen doen. ‘We zijn nu met een gigantisch project bezig, maar ook 
daar zijn de details heel belangrijk’, besluit Schaap lachend.  

Behang met bananenbladeren van Martinique Wallpaper, meegenomen uit 
Amerika. Kastje aan de muur via Marktplaats, sprei op bed van Ottorized. 
Rechts: Eikenhouten planken van Atelier ‘82, spiegel van Walter & Roland, 
vintage lamp via Catawiki, bronzen waskom van Raw Creations uit 
België, beautyproducten via Skins in Laren.


